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39 PINOKIO" W WQDZI 

,,Dzieci Wonq ccdowne neczy, kiedy czytajq, 
dlatega dzieci potrzebujq ksiqtek." 

,,Dziecko te2 jest cztawiekiem, tyl ko niiszego 
wzrostu." 

ASTRID ClNDGREN 

Dzieci potrzabujq ksiqiek. Ksiqiek, czyli rciwniei dobrej literatury na scenie. 
Literatury, k t~ ra  nie infantylizujqc, tmktujqc dzieci powainie, wprowadza je w bliskq 
jrn ternatykq, ale nie koniecrnie Eatwq. Bo przeciei teatr z wizerunkiern chlopca o 
dlugim nosie nie mote sobie pomoliC na uproszczenia czy brak powagi w podejsciu 
do dzieciqcych temat6w. Pinokio jest ciekawski, Pinokio wsadra nos tam gdzie nie 
tneba, Pionokio uczy sig acia - a klarnie.. . na pewno o wiele mniej ni i  doroSli. 

Teatr Pinoklo ma ucryt5, nie morallrowa~, pokazywac, nie wskatywak uwy6 
samodzielnoSci, sitq ernacji i potegq wyobraini w w a b  na wewnqtrtnq zrniane 
dziecka, ale tei i rodzica. Bo pneciei rodzice uczq siq od swoich dzieci i 
niejednokmtnie czerpiq od nich nie mniej wiebzy o sobie n i t  jej przekazujq. 

--, Teatr Pinokio ma charaMer - bo charakter ma kalde dziecko. Maina go ubogacat 
i ksztaltowac. Chociazby wykorzystujqc do tiego dobrte opowiedziane histarie, kt& 
poruszajq glqbokie emocje. Nie bojqc siq dotykad spraw wainych jak strach, 

' sarnatnoSc, cierpienie, rnihsC, nienawiSC. 

~ea tr  Pinokio sig nie boi. PoruszaC trudnych ternatbw, WkaC nos w rnrowisko. Nie 
boi siq lnternetu i chetnie zajrnie siq tym typkiern, nie boi siq szkdy i odwaznie ujmie 
siq za tymi, M6rzy majq z niq problem, nie boi siq innosci, bo sam jest kalomwy, nie 
boi siq doroslych - Fm tei sig od niego cos dastanie.. . 

Teatr Pinokio jest otwarty. W sensie dos+ownym i w przenosni. Dla malych i 
du2ych. Dla dzieci i rodzicbw. Buduje mi$dzypakaleniowe wigzi. Ideq jest zatern 
motliwa rdwnowaga repertuarowa rnigdzy spektaklami dla najnajow, dzieci, 
rnlodziety i dla.. . tak! dla doroslycfi. 

Ideq spektakli dla doroslych bylaby jednak perspsktywa patrrenia na Fch Swiat 
oczarni dsiecka. Pinokio w bezkompromisowy sposdb pokane dorosbm, jaki Swiat 
budujq swoim pociechorn, wytknie irn Mqdy i nosy dluf sze od swojego. 



Teatr Pinokio chce dawac 4 premiery w serenie. Najlepiej, gdyby kaidq z nich 
udawato siq kierawac do r ~ i n y c h  grup wiekowych. 

Za co? 

Pinokio nie boi siq tqcsyc sil, dlatego czqsc premier bqdzierny starali sig 
finansowac ze zdobytych srodkdw z programow ministerialnych, Instytutu 
Teatralnego oraz poprzez nawiqzanie wspdtpracy z lokalnymi uczelniami, 
poksewnymi jednostkarni kultury, czy pnez wsparcie instytucji i rnecenas6w1 ktorzy 
odnajdq sens we wspolnyrn dzialaniu. 

Teatr Pinokio jest rozpoznawalny w Polsce - Swiadczy o tym masa nagrod na 
festiwatach, uznanie krytykow i dobra opinia w srodowisku teatralnym - warto to 

I kultywowak. Ale.. . Warto tei zadbac o budowanie lokalnej spo+ecznoSci. 

Opr6cz premier istotq dziaCari Pinokia powinna stat siq jego lokalnobc, czyli 
miasto, w ktdrym iyje, ale tei docieranie do jak najwiqkszej liczby odbforcow, nie 
tylko poprzez spektakle, ale rowniei pnez dzialania okoloteatrafne, integrujqce 
rodziny, obce sobie dotychcras Srodowiska, wykorzystujqc do tego przestneli teatru, 
ale rowniei przez wychodzenie w miasto - do szko1 i brarn. 

Jestem pnekanany, ie jesli Pionkio stanie siq miejscem otwartym, integrujqcym, ale 
tei intrygujqcyrn tym mocniej zakotwiczy w klirnacie rniasta i shvony nowych 
potencjalnych widz6w na swoje spektakle. 

Stqd pomysl na kilka PROJEKT~W, kt6re nadawalyby kierunek zarbwno dla 
powstajqcych spektakll, jak i okoloteatralnych spotkari z widzami, a t a k e  warsztatow 
dla dzieci i nauctycieli. Oto one: 

Zwrocenie vwagi na tematyke Wdzkq. Pnywracanie pamigci zdaneh, ktore m6glby 
stac sig pnycsynkiem do rozmewy o wspo1czesnoSci. Konystanie z dorobku os6b 
kojarzonych z kulturq dzieciqcq zwiqzanych z todziq, ale te2 instytucji takich jak np. 
kuttowa wytw6rnia Sernafor, 

1. Wykonystanie tw6rczeSci ttumaczki lreny Tuwim. 

PornysC zaktada nawiqzanie do spadku kulturalnego Lodzi i pnypomnienie 
hnrorczoSci tlumaczki lreny Tuwim. Motna siq skoncentrowat: na jednej z popularnych 
ksiqtek - ,,May Poppins", czy ,,Kubus Prrchatek" i zaproponowac nowq form? np. 
Musicalu, dla ktdrejs z tych ksiqiek. Realizacji mdqlby sie podjqk duet Maria 
Wojtyszko (doskonale dbajqca o drarnaturgiq) i Daria Kopiec (rezyserka operujqca 
atrakcyjnq forrnq plastycznq). 



2. Spektakt 4+ nawiqzujqcy do bajek z wytwbrni Sernafor 

,,Mi& Uszatek po latach" tudzieir ,,Bolek i kolek - reaktywacja" - ttekst napisany 
specjalnie dla teatru Pinokio, nawiqsujqcy do kultowych bajek animowanych 
Wytwdrni Semador. Pornysl saktada realizacjq godsinnego spektaklu z 
oldschoolowymi postaciarni w nowej odsbnie z wykorzystaniem istniejqcych 
kultowych animacji. 

Na pnyklad mozemy opowiedziec historig Misia Uszatka, kt6ry wrar ze zmianq 
systemu polirtycznego w Polsce i naplywem bajek Disneya, siracil popularno56 F 
sfawe pierwszej gwiazdy telewizji. 

Proponuje dramaturga do tego projektu Elxbiete Chowaniec lub Maling Przeslugq. 
Jako rezysera proponujq mbdy talent Laurq Slabiriskq znanq jako Panch Mama, 

, albo wspdpracq z czeskim rezyserem Jirim Havellkq - atrtorem fenomenalnej 
insceniazacji ,,Ostatniej sztuczki Meliesa", kt6ry w idealny sposob bawi siq konwencjq 
kina, teatru lalek i iywego planu. Havelka wyrazit zainteresowanie wspblpracq. 

Spekta kl wsp6finasowany i we wspol'pracy z Muzeum Kjnernatografji 

3. Spektakl 11+ - ,,Ucieczka s Przemyslowej" 

W ramach projektu PlNOKlO JEST Z tODZl przygotowanie spektaklu, ktary 
skonfrontuje ze sobq dwie historie - tq najbolesniejszq zwiqzanq z obozem 
koncentracyjnyrn dla dzieci, ktory istnial w czasie II ws na ulicy Przemyslowej z 
fikcyjnq opowieSciq o ucieczce z domw chlopca z trudnej rodziny w czasach nam 
wsp6fczesnych. Zderzenie rnotywacji, zwiqsanych z zewnet~nymi opresyjnyrni 
okolicznosciami (obozu i trudnych reIacji rodsinnych) moie stac siq ciekawym 
ptzyczynkiem do opowiesci o swiecie dziecigcych pottzeb, poszukiwania rnilosci, 
szczgScia, dzieciqcej woli zycia i pragnieniu wolnoSci. 

Spektakl dodatkowo do finansow any xe srodkow Ministerstwa Kultury. 

Projekty teatralne kierowane do calych rodzin - zwiqzane ze spektaklami dla dzieci i 
rnlodziety, ale glownie z anirnacjami i dzialaniarni okeloteatralnymi. 

Sjuiryk majq integracji migdzypokoleniowej - gtownie poprzes wspolne zabawy i 
dzialania anisnowane przez tworcbw, pedagogbw teatralnych i instruktorbw wraz z 
dzieCmi i ich redsicami. 

Ideq jest spqdrenie wspblnego czasu w tawarzystwie innych dzieci i rodzicow pod 
okiem doswiadczanych animator~w. 

Czas spqdzony w teatrze podzielony bylby na kilka etapbw: 

- ORYGINAL PLAY (metoda opisana bardziej szczegotowo niiej) - integrujqca, 
niwelujqca obcosc i ewentualnq agresie metoda Freda Donaldsona. Zestaw prostych 



zabaw dla calych rodzin, otwierajqcych ich na siebie i przygotowujqcych do dalszych 
tworczych dzialan . 

- BAJKOWANIE - czyli wsp6lne opowiadanie bajek - zabawa animowana przez 
zaproszonego goScia (lub animatora) z jego wtasnym dzieckiem (lub bez) i 
wciqgajqca w to opowiadanie wsrystkich uczestnik6w. W za4einoSci od goScia, czy 
prowadzqcego anirnatora, byloby to opowiadanie bajek z wykorzystaniem muzyki 
improwizowanej na 2ywo, anirnacji lalek, czy r improwizowanym budowaniem 
przestrreni scenicznej albo diwigkowej. 

- LALKOWY FOTOPLASTYKOFE - w przewach rniedzy wydaneniarni drialal. 
bqdzie w kilku miejscach teatru, animowany pczez aktorow lalkowy foteplastykon - 
wystarczy wrsuciC czarodziejskq rnonetg i spojnec w wizjer, a bqdzie odegrany 

I specjalnie dla ciebie kr6ciutki spektakl lalkowy. 

- GOSC SPECJALNY - specjalnie zaproszony znany lub szczegolny goSc, ktory 
staje siq t e i  jednym z marketingowych magnesow pnyciqgajqcych rodziny na 
NIEDZIELE; W TEATRZE. 

- Wieczorern - SPEKTAKL dedykowany jak najszerszej grupie wiekowej. 

Powstanie spektaklu d a  domsSych wpisujqcy siq w ramy projektu Lodi 
Czterech Kultur (i dofinansowany w ramach tego projektu). 

Propozycja tytulu: , ,~ycie przed sobq" wg, prozy Romain Rolanda (Emila Ajara) - 
spektakl w spektakularny sposob wykonystujqcy monumentalne lalki i zywy plan, 
opowiadajqcy przejmujqcq historiq malego muzulmanina z nizin spojecznych 
wychowywanego pnez Zyddwkq ocalalq z Auschwitz. Historia osadzona w klirnacie 
kulturowego tygla Paryia lat siedemdziesiqtych i pnez to rnocno korespondujqca z 
wielo kulturowq koegzystencjq w niegdysiejszej todzi. Ale pnede wssystkim 
porussajqce studium dorastania malego chtopca w okrutnym Swiecie dorostych, 
kultywawaniu manen i sile dzieciecego charakteru. Rzecz o rnoiliwosci ocalenia 
wrazliwoSci w ekstrernalnych warunkach iy ciowych. Spektakl dla widzdw dorostych! 

w porozumieniu z Akademiq Muzyczna, w lodz i  

Pomysl zaklada realizacje jednego w sezonie 30 minutowego spektaklu dla 
najm+odszej widowni, w porozumieniu z Pracowniq Choreografii Akademii Muzycznej 
w todzi (pny wsp6lnym finansowaniu). Z uwagi na strukture i formy spektaklu dla 
malych dzieci, czyli d u i q  ilosc elementow sensorycznych, propontlje stwonenie 



tandemu ekonomiczno - artystycznego pod kierownictwem doswiadczonego 
choreografa i wobec wybranego przez teatr tematu, stwonenie pny crdziale tancerzy 
i aktorbw teatru, formy niewerbalnej dla Najnajdw. 

Proponujq wiqcej tytulow do wyboru, aby mozna je by40 realizowak w zaleinosci od 
rnoiliwosci finansowych, korsystajqc ze wsparcia instytucji i program6w 
ministerialnych. 

1. Musical dla dzieci - opisany wyiej  w ramach projektu PINOKIO JEST Z LODZI. 

2. Spektakl 5 + wg. twbrcrosci Juliana Tuwima 

Pomysl sakjada realizacjq spektaklu dla dzieci o tolesancji i r6lnorodnoSci kulturowej 
na bazie wierssa ,,Murzynek Bambo". Wiersz, kt~ry  znajq wszyscy, staje siq 
podstawq do glqbszej i ciekawej formalnie opowieSci e akceptacjj innoSci. 

lnnym spektaklem alternatywnyrn, albo raczej sozwijajqcym powyzszy pomysl jest 
powstanie godzinnego spektaklu zloienego ze scenicznych interpretacji wierszy 
Juliana Tuwima. Zaloieniern byloby rozbtrdzanie wyobrazni, uczenie abstrakcyjnego 
rnySlenia, pokazywanie dsieciom jak wiele tresci moina zawrzec w krotkiej formie 
scenicznej. Ciekawym zaioteniem byloby uiycie do powstania tego spektaklu 
technik teatm lMPRO - co byloby gwarancjq, ie za kaidym razern interpretacje 
wierszy bgdq inne, tym bardziej poruszajqc sferg wyobraini. 

3. Spektakl 5+ adaptacja ksiqzki Adama Wajraka ,,LolekW 

Adam Wajrak dopisuje sprawnym i ciekawym jezykiem nieznane losy odnalezionego 
przez siebie psa - Lolka. Pies prawdopodobnie bity pnez poprzednich wlascicieli, 
probuje na nowo zaufae swiatu i cz+owiekowi. To pnejmujqca i piekna historia, kt6ra 
porusza problem pnernocy wobec zwierzqt i emaptii ludzkiej. 

4. Spektakl l O +  ,,Czy ryby Gpiq'" eena Reschke lu b ,,Ca zobaczyf nosorotec, 
gdy spajnal na drugq stronq ogrodzenia" tego samego autora. 

,,Czy ryby Spiq" to monolog dziewczynkr, ktorej brat zrnar! na bialacskq. MaEa Jette 
opowiads o tym, co niewyrazalne i niepojqte: o Srnierci. Opowiada z perspektywy 
dsiecka i probuje poradsic sobie z utratq, w dzieciecy sposob odpowiedziec na 
pytania ostateczne. Trudny ternat ukazany we wrailiwy i empatyczny spos6b oswaja 
dsieci z traurnatycznym doswiadczeniem i daje asurnpt do rozrnowy rodzic~w oraz 
nauczycieli z dzieCmi. 



Spektakl mbglby staraC siq o dofinasowanje w ramach Konkursu Jana 
Dormana. Mdglby bye grany (rgodnie z zaloieniarni Konkurssl) pora siedzibq 
teatru - w szkolach i osrodkach kultury. 

,,Co zobacry! nosorokec, gdy spojrral na drugq stronq ogrodzenia", to material 
na spektakl dla dzieci dotykajqcy bardzo trudnego, ale tei fywo obecnego w Polsce 
problemu wszelkiego rodzaju odmiennogci i tego jak obchodzimy sie z ,,obcymi". 
Powatny problem podany w bajkowej ,,zwierzecej*' scenerii moie stac siq istotnym 
pnyczynkiern do powatnej rozrnowy z dziekmi na ternat ,,innoSciW. 
Temat kontrowersyjny, bo jest to sztuka dla dzieci, k t ~ r a  w bajkowy, sakamuflowany 
sposob opowiada o obozie koncentracyjnyrn i Zagladzie z perspektywy zwienqt z 
prtyobozowego 200. Gtowne przeslanie: nie odwracajcie gtowy, gdy krzywdzi sig i 
przeSladuje innych. 

i 

Tekst bqdzie specjalnie dla teatru p rzetiumacsony przez wybitng tlumaczke - 
Monikq Muskalq. 

5. Jednyrn s alternatywnych pomysldw jest powstanie ,,Kabaretu dla dzieci" - 
nowators kiego, cyklicznego wydanen ia pisanego i reiyserowanego pnez tYv6rcg 
,,Potaru w Burdelu" (kultowego ka baretu z Warszawy) - Michala Walczaka - wyrazii 
sainteresowanie. Jego doswiadczenie dramaturgicme i reiyserskie, na ktore 
skladajq sig rdrwniei spektakle dla dzieci i rnlodzieiy (,,Janosik. Naprawdg prawdziwa 
histaria") jest gwarantern powstania oryginalnej pazycji dla dzieci, ale tet i dta 
doroslych. Bytby to wigc kabaret rodsinny - nie ma chyba nic bardziej jednoczqcego 
n i i  miedzypokoleniowy Srniech. 

Powstanie fego cyklu ka baretowego uzaleiniam od tdobycia dodafkowego 
dofinansowania ze irbde! kom ercyjnych. 

I. Spektakl 12+ ,,Ucieczka x Przemyslowej'" 

Opisany juz nieco wykej spektakl w ramach projektu PlNlOKlO JEST Z LODZI, 
dotyczylby kwestii uyborow i motywacji dzieci i mtodziezy w zaleinosci od wanrnk~w 
i okolicznoSci w jakich pnyszlo irn zyd. 

Historia udanej sresztq ucieczki dziewczynek z obozu koncentracyjnego na 
Prrernyslowej sko ja~ona ze wspolczesnq ucieczkq chtopca z domu na ulicy 
Prsernyslowej, jest zbiciem dwu odmiennych motywbw i ternat~w - ucieczki z domu i 
poszukiwania domu. Jest wedlug mnie idealnq przestrzeniq do rozrnowy e 
dzieciqcych potnebach, wyobraieniu idealnego domu i idealnego Swiata - rzecz o 
konfrontacji swiata dzieci i dorosbch. 

Napisanie takiego tekstu oddaibym w rqce Malgona ty Sikorskiej-Miszczuk 
abernane] z temafykq Ebdzkq, autorce libretta znanej w todzi opery ,,Cziowiek z 
Manufaktury ': Jest zainteresowana wspblpracq. 



2. ,,SAM, czyli przygotowanie do iycia w rodzinie" - autorstwa Marii Wojtyszko - 
sztuka dla mlodzieky z rnotgrwern rozwodzqcych siq rodzicow, czyli ternat jak sobie 
radzic, kiedy dotychczasowy swiat siq wali, a i hormony nie dajq za wygranq. 

We wnikliwy a jednoczegnie peten humoru spos6b ujeta historia dorastajqcego 
nastotatka, ktorernu pnyszto dojrzewaC w niezbyt spnyjajqcych okolicznoSciach 
rodzinnych. 

3. Adaptacja klasyki literatury dla dzieci tub rnlodzieiy - wyloniony w wyniku 
konkursu odbywajqcego siq wsrbd uczestnikdw warsztatbw dramatrrrgicznych, o 
ktorych idei i sabzeniach piszg dalej. 

Tak jak pisalern, g l ~ w n q  ideq bylyby spekta kle oparte na tekstach, w ktorych swiat 
doroswch widziany bylby oczami dziecka. Wierzg, t e  spojnenie na siebie pnez takq 
soczewke zaowocowaC maze gtebokirn emocjonalnym przeiyciern. 

Propozycje tekstbw: 

1. , , ~yc ie  pmed sobq" wg. prozy Rornain Rolanda. Poruszajqce studium dorastania 
matego chCopca w okrutnym Swiecie dorostych, kultywowaniu marzen i sire 
dzieciqcego charakteru. Rzecz o rnozliwoSci ocalenia wrailiwosci w eksdremalnych 
warunkach iyciowych. 

Pnejrnujqca histaria matego rnuzulrnanina z nizin spo4ecznych wychowywanego 
pi-zez ~ y d b w k g  ocalalq z Auschwitz jest h istoriq osadzonq w klimacie kultu rowego 
tygla Paryia lat siederndziesiqtych i pnez to mocno koresponduje z wielokutturowq 
koegzystencjq w niegdysiejszej todzi. 

Spektakl w mojej reiyserii. W spektakularny sposob wykormystujqcy monlrmentalne 
lalki i i y w y  plan aktarski. 

Powstanie tego spektaklu d/a dorasiych rnog!oby sie wpisac w projekt todi 
Czterech Kultur i ewentuainie byc do finansowane w jego rarnach. 

2. Spektakl lalkowy dla doras+ych na podstawie ksiqiki Gilles Paris ,,Narywam siq 
cukinia" 

Pomysl zakjada adaptacje francuskiej ksiqiki, na podstawie kt6rej rostata juz 
zrealizowana - nominowana do Oscara - animacja. Historia opowiada o 
dzfesiqcioletnirn chfopcu, ktby w tragicznych okolicznosciach trafia do domu dziecka. 
Tam spotyka pienuszych w zyciu pnyjaciot, tam tet uczy siq czym jest Swiat 
doroslych E dosadnie go opisuje. ,,A popatncie tylko na doros+ych: udajq takich 
mqdrych, a robiq wigcej glupstw n i i  dzieci. To prawda, t e  nie zawsze jesteSmy tacy 
cafkiem gtzeczni, ale ermdwmy siq: to nie dzieci wlarnujq siq do dombw, wybuchajq 
bornby razem s sobq i stnelajq z karabinow (. . .)." Ksiqtka jest polqczeniern poezji 
dzieciecej wrailiwo5ci w jqzyku z absurdem swiata doroslych w dzialaniu. Stanowi 
niekwestionowane ir6dlo humoru i wzrusreri jednoczeSnie. 



Tu proponujq relyserig Anny Wieczur - Bluszcz. Osobq, ktora 2 ogremnq 
wyobrajniq porusza sie w Swiecie teatralnym i posiada ogromny potencja! do 
stworzenia pieknego, porussajqcego, poetyckiego widowiska. 

Oprocs wspomnianych j u i  rezyserbw i tworcdw chcialbym przedstawid list? tych, z 
ktbrymi chetnie nawiqtg wspoCpracq przy wymienionych projektach: 

- Duet dramaturgiczno-retyserski - Elzbieta C howaniec i Marek Zakostelec ky . 
Tworcy wyjqtkowej urody adaptacji klasycznych dziet teatralnych takich jak ,,Bur;zaW 
czy ,,Czarodziejski flet" na deski teatru dzieciqcego. 

r 

- Magdatena Miklasz - rezyserka o niebanalnej wyobraini scenicznej z duiym 
powodzeniem poruszajqca sig zardwno po swiecie teatru dla deroslych jak i dla 
dzieci. 

- Pawe! Aigner - aktor i reiyser, specjalista od teatru dzieciqcego, twhrca 
iywidowych i pdnych humoru spektakli dla dzieci. 

- Maria Wojtyszko - drarnatopisarka, twbrczyni hitow teattalnych pisanych z rnySIq o 
dzieciach i m+odtieiry - takich jak ,,Pieklo-Niebo" oraz ,,SAM, czyli przygotowanie do 
lycia w rodzinie". 

- lukasz Kos - wyjqtkowej wrailiwosci tw6rca teatralny, z ogromnq klasq i smakiem 
kornponujqcy swoje spektakle - sprawdzony zar6wno w teatrze dla dorosjych jak i 
dla dtieci. 
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Kontynuacja wsp6lpracy z lnstytutem Teatratny m w ramach akcji ,,Lato w teatrze" 

W ramach tego ma powstac spektakl (lub spektakle) objazdowy finalnie jednak z 
moiliwoSciq zaadaptowania golich do pnestrzenl Teatru Pinokio. 

Idqc tym tropem, chciajbym pnywrocic Wdzkiej publicznosci swietny spektakl 
Konrada Dworakowskiego ,,Pippi Poriczoszankal* grany jedynie poza siedzibq teatru 
w ramach programu ,,Lato w teatrze". 

Jednyrn z pornyslow na pnedstawienie dla caf-ych rodzin (prsedziaf wiekowy od 0 do 
100 lat), ktbry rnoglby bye spektaklern sarnoistnym, ale r6wniel jednyrn z elernentow 
projektu N IEDZIELA W TEATRZE jest spektakl oparty na rnetodzie pracy Freda 





Wobec powyiszego chcialbym, aby scenariusze takich warsztatow zakladaiy 
wspo+udzial tych ,,dwu stren barykady". Aby pojawity siq w nich na ile to metliwe 
elernenty drarny, wspblnych irnprowizacji, dzialania interaktywne. 

Dodatkowo rnoina te i  twonyc tematyczne - podponqdkowane wybranemu 
spektaklowi - warsztaty dla nauczycieli i uczniow, odbywajqce sig w szkolach. I 
wprowadzenie ich kaidorazowo jako czqSC dzialali pnedpremierawych E 
promocyjnych. Chodzi twtaj o zbudowane wspblnie z nauczycielami kilku ewicseri w 
famie intelektualnej zabawy - nawiqzujqcej do problematyki spektaklu i 
pneprowadzenie tej zabawy z uczniami, po obejneniu wskazanego pnedstawienia 
j z l i  samodrielnie pnez nauczyciela. 

Nawiqzywanie wspdpracy z nauczycielarni, dawanie irn narzedzi edukacyjnych da 
I pracy s ich uczniami w sposbb szczegolny zacieSnia wiezi pornigdzy teatrem a 

szkofami, a w rezultacie owocuje cz~;stsrymi wizytami tych widzdw w teatrze. 

2. 'Dodatkowy cykl warsztatbw na ferie albo wakacje 

Ferie i wakacje, to czqsto niezagespodarowany okres w roku, ktdry rodzi potrzebq 
wyko~ystania go do dziafari. Plneciez wiele dzieci pozostaje w tyrn czasie w 
rnieicie. 

Celem takich wakacyjnych warsztatow bytoby juz nie tylko poznawanie tajnikow 
teatru przez dzieci, ale ich bezposrednie zaangazowanie w proces tworczy. Kto wie, 
m o i e  wsrdrd nich sq pnyszlt aktorzy albo relyserzy. Ideq takiego cyklu warsztatcjw, 
byjoby wejscie uczestnikdw w srodek procesu tworczego od jego poczqtku, kiedy 
pojawia siq pomyst, irnpuls do powstania spektaklu (skqd siq bielze, jak go wzbudzild, 
gdzie znaleiC inspiracjq) a2 po finat. Dzieci w ramach cyklu warsztatow 
pnechodzilyby wigc caly proces tworczy od scenariusza, projektu scenograficznego 
do efektu w forrnie spektaklu, czyli cala konsekwentma droga od pornyslu do efektu. 

Cykl spotkafi towarsysz?cych projektowi NIEDZIELA W TEA TRZE 

Edyta Jungowska - znana szerokiej publicznosci aktorka od lat tajmujqca sie 
tw6rcroSciq dla dzieci, a!e tet  wydawca audiobookbw, rniqdzy innymi z serii ksiqiek 
Astrid Lindgren. Spotkanie skladaloby siq z czytanych na iywo fragmentow ksiqkek 
dedykowanych jednemu z bohaterow A.Lindgren - np. Pippi Ponczoszance oraz 
interaktywnej zabawy z dziekmi na kanwie tematbw psruszanych w tych 
fragmentach. 

Sambor Pudziliski - czyli rnuzyka w teatrze dla dzieci. 

Jednorazowe zaproszenie do teatru znanego multiinstrumentalisty, cslowiek teatru, 
aktora, kornpozytora, Mory moie zgodzilby sig do nas prsyjechac na swojej 
D Z W I ~ K O W I ~ Z ~ I ~ . C E  i odkryt wszystkie teatralne dtwiqki, kMre drzemiq w jego, 
niekied y samodzielnie skrrrorsonych instrumentach. 



Patryk Zakrocki - r c6rkq Kalinq - zainicjewanie jednego z elernentbw NlEBZlELl 
W TEAXRZE - BAJKOWANIA 

Bylaby to piewsza edycja BAJKOWANIA, kontynuowana co tydzieri, przez innych 
zaproszonych goSci, na zasadzie ROQZIC - DZIECKO, czy po prostu DOROSLY- 
DZIECKO. Zasadq, jak pisatem bytoby wspolme twonenie opowieSci przez dorosbch 
wraz z dziekmi. 

BAJKOWANIE w wykonaniu Patryka Zakrocki, to jedyny w swoim rodzaju seans (na 
pewno znanych rodzicom z dziecihstwa) bajek kliszowych z muzykq na zywo. Patryk, 
tata Kaliny - z niemalq pornocq dziewczynki - imitujqc glosy postaci i tworzqc na 
i ywo Scie2kq diwiqkowq, ilustruje (ale t e i  opowiada na nowo) stare historie 
zrealirowane w Iatach 70, i 8.0. na kliszy filmowej. Bajki sq wygwietlane w formie serii 
slajdow, a postacie i swiaty pnedstawiane w rozmaitych technikach rysunku lub lalki. 

Piotr Socha - Wybitny gsafik i ilustrator znany ze swoich fenomenalnych ksiqiek 
edukacyjnych dla dzieci: ,,PszczdyV i ,,DrzewaW. Spotkaniu towanyszytyby warsztaty, 
poznawanie tajnikbw pracy grafika ksiqiek dla dzieci, wsp6lne malowanie wielkiego 
drsewa, ale tez nauka ekologii. Bylby to asurnpt do innego rodzaju spotkai w 
przyszlosci poswieconege ksiqikom i wspbtpracy z wydawnictwami dzieciqcymi jak 
na pnyklad z Wydawnictwem Dwie Siostry. 

Zalezaloby mi na tym, aby w Teatne Pinokio odbyly siq pnynajmniej jedne warsztaty 
dramaturgiczne. 

Jako prowadzqce widzialbym dwie uznane dramatopisarki - Mariq Wojtyszko i 
Matgorzatq Sikorkq - Miszczuk. 

Warsstaty odbywabby siq na pmestrzeni p6l roku, ze wsp6lnymi weekendowymi 
spotkaniami przynajmniej dwa razy w miesiqcu, a celem byloby stworzenie przez 
kaidego vczestnika adaptacji klasykr dzieciqcej. 

Owocem tych warsztat6w bgdzie wybranie jednej - najlepszej adaptacji do realizacji 
w Teatrze Pinokio. 

Projekt dofinasowanych w rarnach progmmu Ministeriafnego. 

Prornocja w Teatrze Pinokia kuleje. Teatr jest stabo obecny na mapie teatralnej Lodzi 
- przegrywa z konkurencjq. Tneba zrobii: wszystko, ieby to zmienic i koniecznie 
wyjst: w miasto. 

Kilka pomyslow: 



- Zmiana graficzna strony intemetowej i identyfi kacji graficznej s czarno-biakj na 
kolorowq. 

- Promowanie zespdu - pram nad rozposnawalnosciq - pierwszym krokiem niech 
bedsie chociatby stworzenie galerii zdjeC zespdu na stronie internetowej teatru. 

- Aktorsy Pionokia jako sila i zbi6r indywidualnosci - prornowanie zespdu i 
pojedynczych aktorbw , jako ciekawych osobowoSci przy okazji premier. Wywiady , 
klipy internetowe. Znalezienie ,,rniqkkichm sposobdrw na pokazywanie ich jaka zgranej, 
lubiqcej siq grupy, ktbra wspolnie tworzy dEa dzieci - VIDEO BLOG na YT. 

- Wieksza ilosc rnateria~w na kanale YolsTube - d!uts+e i pojemniejsse ZreSciowo 
klipy. 

--, 

- Karnpania internetowa - ,,Jak bykm ma* chodzilem do Pinokia" -mane osoby z 
Codd (Borys Szyc?), ale t e i  zwykli todzianie wypowiadajqcy te slowa do kamery. 
Byc mote na tle budynku Teatru Pinokio. 

- Zdjqcia znanych postaci ze Swiata sztuki i kultury, ktore dadzq siq sfotografowad r 
dCugim nosern Pionokia. 

- Oswojenie miejsca - internetowe wqdrowki po teatrze. Zaglqdanie za kulisy 
podczas tnrvania spektaklu albo prdby - relacje na 2ywo. 

ldeq mojego autorskiego programu jest, zachowujqc dotychczasowy dorobek Teatru 
Pinokio i jego pozycje w Swiecie teatralnyrn - mocniejsze ulokowanie go na mapie 
todzi - wyjscie do widza i pnekonanie go, t e  Pinokio jest miejscem przyjaznym, w 
ktdryrn kaidy znajdzie cos dla siebie. ZaPeiy fii, aby Pinokio pog@bil wspdpracq z 
nauczycielarni i uczniarni - stab siq dla nich miejscem integrujqcym, przynoszqcym 
plon w postaci ciekawych spektakli, warsztatow, a p6iniej jeszcze ciekawszych 
lekcji. 

Teatr Pinokio powinien tet kojarzyk siq rodzicom i dzieciom t miejscem, w ktbrym 
zawsze cos sie dzieje, w ktbrym bqdq rnogli wspihlnie tworczo spqdzic mas, a moie 
tet napit siq dobrej lemoniady. 

Teatr Pinakio zachowujqc wszystkie swoje najlepsze u x h y  powinien staC sie 
bardziej kolorowy. 




